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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Λ ΑΤ Σ Ι Ω ΝΛΑΤΣΙΑταΛΑΤΣΙΑτα

ΑΝΈΓΈΡΣΗ ΤΡΙΏΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΏΝ 

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ 
ΑΓΙΟΥ ΈΛΈΥΘΈΡΙΟΥ

ΣΈΛ. 3

ΜΗΔΈΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΈΣ
ΣΈΛ. 4

ΥΓΈΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-

ΙΔΙΟΚΤΗΤΈΣ ΣΚΥΛΏΝ
ΣΈΛ. 5

NEOΛΑΙA-BOYΛΗ 
ΝΈΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΈΟΛΑΙΑΣ ΛΑΤΣΙΏΝ

ΣΈΛ. 6-7

ΠΑΙΔΈΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ 

ΤΏΝ ΣΧΟΛΈΙΏΝ ΜΑΣ
ΣΈΛ. 10-12

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΈΙΟ
ΠΈΝΤΈ ΧΡΟΝΙΑ ΖΏΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΈΛ.13 

ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΣ & 
ΈΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗ

ΣΈΛ. 14

Σύγχρονα Εξωτερικά Ιατρεία 
στο Δήμο μας

Συνδημότισσες, Συνδημότες,

Η χρονιά αυτή ήταν πολύ δύσκολη και για το 
Δήμο μας συνεπεία της οικονομικής κρίσης η 
οποία έχει πλήξει καίρια το Κράτος και κατ’ 
επέκταση τους Δήμους και τις τοπικές κοι-
νωνίες.
Τό Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών ενεργώ-
ντας με συλλογικότητα και υπευθυνότητα 
κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες 
και τις προκλήσεις των καιρών ακολουθώντας μια συνετή οι-
κονομική πολιτική.  Ο κίνδυνος για τους δήμους είναι ακόμη 
ορατός ωστόσο παρατηρούμε ότι ο Δήμος μας ευρίσκεται σε 
σωστή πορεία ανάκαμψης και προόδου.
Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία, τη 
στήριξη και τη κατανόησή σας η οποία αναμφίβολα ήταν υπο-
βοηθητική στην επίτευξη των στόχων μας και της αποστολής 
μας η οποία εστιάζεται στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
όλων των δημοτών μας.

Συνδημότισσες και Συνδημότες,
Το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του θεανθρώπου, αποτε-
λεί αχτίδα ελπίδας και παρηγοριάς για τους δημότες μας που 
περνούν δύσκολες μέρες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  Ας 
προσφέρουμε ότι μπορεί ο καθένας μας από το υστέρημα του 
σε όποιον έχει ανάγκη, ενισχύοντας τις κοινωνικές δομές που 
λειτουργούν στην πόλη μας, κάνοντας την αλληλεγγύη δύνα-
μη της κοινωνίας μας.

Σε λίγες μέρες υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο.  Ας προ-
σπαθήσουμε όλοι μαζί να μετατρέψουμε τον πόνο και την αδι-
κία που υπάρχει δίπλα μας, σε χαρά, ανακούφιση, δημιουργία.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του 
Δήμου, εύχομαι ολόψυχα, η νέα χρονιά να φέρει μαζί της μια 
καλύτερη πορεία για τη πατρίδα μας, μια ελπιδοφόρα προο-
πτική για τη νεολαία μας, ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση 
για όλους τους δημότες μας.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος 2016!
Παναγιώτης Α. Κυπριανού
Δήμαρχος Λατσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΈÈ

Χριστουγεννιάτικο 
μήνυμα δημάρχου Λατσιών

Η έναρξη ανέγερσης σύγχρονων Εξωτερικών Ιατρείων στο 
Δήμο Λατσιών είναι πλέον γεγονός.  Ένα πολεοδομικό έργο 
το οποίο θα αναβαθμίσει τη παροχή Ιατρικής Περίθαλψης 
στους δημότες μας αντικαθιστώντας το πεπαλαιωμένο 
Αγροτικό Κέντρο Υγείας το οποίο δεν ήταν σε θέση να εξυ-
πηρετήσει στο μέγιστο βαθμό τους ασθενείς παρά τις φιλότι-
μες προσπάθειες των Ιατρών και του προσωπικού.

Το Κέντρο Υγείας αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 
2016 και να ολοκληρωθεί σε περίοδο 17 μηνών με το προ-
βλεπόμενο κόστος να ανέρχεται στα 2.625.000 ευρώ εκ των 
οποίων τα 4/5 επιβαρύνεται το Κράτος και το 1/5 ο Δήμος.  

Ήδη έχουν προκηρυχθεί προσφορές η αξιολόγηση των οποί-
ων θα πραγματοποιηθεί από τον μελετητή του έργου Αρχι-
τέκτονα κ. Προκόπη Παττίχη και εν συνεχεία, αναμένεται η 
κατακύρωση του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Κέντρο Υγείας θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ειδικό-
τητες παιδίατρου, οδοντίατρου, γυναικολόγου και ψυχικής 
υγείας, αίθουσα αναμονής για κάθε γιατρό ξεχωριστά, χώρο 
υποδοχής, φαρμακείο, 6 ιατρεία, χώρο αναμονής επισκεπτών, 

χώρο ανάπαυσης προσωπικού, αίθουσα αιμοληψίας, αποθή-
κες, αποχωρητήρια καθώς και χώρο στάθμευσης για 50 αυ-
τοκίνητα.

Σε επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Λατσιών, κ. Παναγιώτη 
Κυπριανού μας ανέφερε τα ακόλουθα :  «Με σκληρή δουλειά, 
μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό πετύχαμε όλοι 
μαζί να βάλουμε τα θεμέλια για ανάπτυξη και αναμόρφωση 
της πόλης μας.  Να εκτελέσουμε έργα ικανά να αναβαθμί-
σουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής των δημοτών 
μας.  Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση μας στέρησε τη 
δυνατότητα υλοποίησης και άλλων μεγάλων έργων, ωστόσο 
με υπομονή και επιμονή καταφέραμε να δρομολογήσουμε 
την ανέγερση του πιο ωφέλιμου έργου που έγινε ποτέ στο 
Δήμο μας, αφού θα αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την πα-
ροχή ιατρικής φροντίδας στους δημότες μας.  Προσωπικά 
οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κυβέρνηση Νίκου Ανα-
στασιάδη η οποία ενέταξε το έργο στους Προϋπολογισμούς 
του Κράτους, στους συνεργάτες μου μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και στο Προσωπικό του Δήμου καθώς αμφότε-
ροι είχαν τεράστια συμβολή στην δρομολόγηση του έργου.»

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΕΚ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ 2016

Έργα τα οποία  ανέρχονται στο ποσό των 6 εκα-
τομμυρίων ευρώ αρχίζουν στο Δήμο μας εντός 
του 2016.  Συγκεκριμένα θα αρχίσει η ανέγερση 
του Κέντρου Υγείας, η αναδόμηση 3 τριώροφων 
πολυκατοικιών στο Συνοικισμό Αγίου Ελευθε-
ρίου, η ολοκλήρωση του πάρκου ΕΠΥκελευστή 
Μιχάλη Ηρακλέους και άλλα επιμέρους έργα 
υποδομής. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Ο Δήμος μας εύχεται 

καλές γιορτές 
σε όλους

Happy Holidays 
to all!

Sarbatori fericite tuturor
Наш муниципалитет желает 

веселых праздников 
для вссс

Wesołych Świąt dla 
wszystkich!

Manigong Bagong Taon!
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΏΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Δήμαρχος

(κατά νόμον υπεύθυνος)

Χρίστος Πιτταράς, Αντιδήμαρχος

Κυπριανός Φιλίππου, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο - Τηλ. 22780007

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες - Τηλ. 22783232

Η εφημερίδα 
του Δήμου μας 

κοντά στις 
επιχειρήσεις!
Προβάλετε τα 
προϊόντα σας 

σε ειδικές τιμές!

Ο Δήμος Λα-
τσιών ευρισκόμε-
νος πάντα δίπλα 
στους δημότες, 
την τοπική κοι-
νωνία και αγορά, 
παραχωρεί από 
σήμερα σε ειδικές, 
χαμηλές τιμές τις 
διαφημίσεις που 
θα δημοσιεύονται 
στην εφημερίδα του 
Δήμου. 

Η εφημερίδα τυπώνεται σε 6500 αντί-
τυπα και μοιράζεται σε όλα τα νοικο-
κυριά του Δήμου και τις επιχειρήσεις 
ενώ αντίτυπά της αποστέλλονται και 
σε άλλους Δήμους και Δημόσιες υπη-
ρεσίες.

Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας 
μας το μήνυμά σας φθάνει άμεσα και 
αποτελεσματικά σε κάθε δημότη σε, 
ειδικές, επιχορηγημένες από τον Δήμο 
τιμές με στόχο να τονωθεί η τοπική 
αγορά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ολοσέλιδη  (23x33cm)                    €  250

Δισέλιδη                         €  400

1/2 σελίδα                       € 100

1/4 σελίδας ή λωρίδα                     € 70

Κείμενα / Advertorial                    € 300

1/4 σελίδας ή λωρίδα 

σε εξωτερική (πίσω) σελίδα         € 200

Σε ετήσια πακέτα παραχωρείται 
επιπλέον έκπτωση 20%.
Στις τιμέςδεν περιλαμβάνεται 
ο ΦΠΑ. 

u ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΤΗΛ. 22878791, 22783232

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ                                     22878688

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                        22480440

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ                        22489232

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ         99203982

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ    77777733

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ            22367900 / 97881151

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ      22467496

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                      22467007

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ    99635871

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ.  ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   99592081 

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ          99636968

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ                 22483254

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΏΝΑ

ΒΡΈΙΤΈ ΜΑΣ 
ΣΈ FACEBOOK KAI TWITTER

www.facebook.com/latsia.openschool

www.facebook.com/latsia.municipality

www.facebook.com/NEOLAIALATSION

www.facebook.com/pages/Κοινωνικό-

Παντοπωλείο-Δήμου-Λατσιών

twitter.com/NEOLAIALATSION

ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΈΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

www.latsia.org.cy

www.latsia.org

Η συνεργασία του Δήμου μας με την Επιτροπή Προσφύγων της 
Βουλής τα τελευταία χρόνια είχε θετικά αποτελέσματα προς όφε-
λος των προσφύγων δημοτών μας.  Ο Δήμαρχος μας μαζί με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφυγικών Προβλημάτων του Δήμου 
μας κ. Κώστα Γεωργίου, και τους κ.κ. Κυριάκο Ίνιο, Γιαννάκη Ροτσί-
δη, Ανδρέα Γρηγορίου, Σωτήρη Μιχαήλ και Πέτρο Βουτουρή έθε-
σαν κατ’επανάληψη στη Βουλή την επικαιροποίηση των τεχνικών 
ελέγχων για την στατική επάρκεια των οικοδομών, την τοποθέτηση 
ανελκυστήρων σε όλες τις πολυκατοικίες, την επιδιόρθωση διαφό-
ρων βλαβών (τοίχοι με υγρασία, αντικατάσταση παραθύρων κλπ), 
την επιδιόρθωση πεζοδρομίων, την αξιοποίηση χώρων πρασίνου 
και χώρων στάθμευσης καθώς και την ολοκλήρωση του αποχετευ-
τικού. Από πλευράς υπηρεσιών του Δήμου παρόντες ήσαν ο Δημο-
τικός Γραμματέας κ. Μιχάλης Σωκράτους και ο Δημοτικός Μηχανι-
κός κ. Φίλιππος Λευκάτης.
Ως αποτέλεσμα των πιέσεων του Δήμου και της Βουλής προς το 
Κράτος επιτεύχθηκε η συμπερίληψη στους Προϋπολογισμούς του 

Κράτους του σημαντικού ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την 
αναδόμηση 3 τριώφορων πολυκατοικιών στον προσφυγικό οικισμό 
του Αγίου Ελευθερίου.  Συγκεκριμένα, εντός του έτους 2016 ανε-
γείρονται 3 νέες πολυκατοικίες στην θέση των οικοδομών που ήδη 
έχουν κατεδαφιστεί επί των οδών Τροοδιτίσσης αρ.4, Μαχαιρά αρ.2 
και Οδυσσέως αρ.1.

Πρόκειται ασφαλώς για μια τεράστια επιτυχία του Δήμου και ανα-
μένεται ότι οι προσπάθειες του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχι-
στούν με κύριο γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
προσφύγων δημοτών μας.

Να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία του Δήμου μας δέκτηκε 
τα συγχαρητήρια της προέδρου κ. Σκεύης Κουκουμά και των 
μελών της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής για την άριστη 
παρουσίαση του θέματος ενώπιόν της. 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι πλεονασματικός και συ-
γκριτικά κατά πολύ καλύτερος από τον προϋπολογισμό των προ-
ηγούμενων ετών παρ’όλες τις δύσκολες συνθήκες που επέφερε η 
οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

Στην επίτευξη αυτών των στόχων συντέλεσαν το πνεύμα συναί-
νεσης που επικρατεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κοινό όραμα 
για την εκτέλεση όλων εκείνων των έργων που θα συμβάλουν 
στην πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας και στις αυξανόμε-
νες ανάγκες και απαιτήσεις του Δήμου μας. Αξίζει να σημειωθεί 
πως τα τελευταία χρόνια με τις συντονισμένες προσπάθειες του 
Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιών έχει επιτευχθεί 
βελτιστοποίηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου με ορ-
θολογιστική διαχείριση των οικονομικών, εκσυγχρονισμό διαδι-
κασιών και περικοπές λειτουργικών δαπανών. Συγκεκριμένα ο 
Δήμος έχει μειώσει στο ελάχιστο τις λειτουργικές του δαπάνες 
με εφαρμογή συστηματικού ελέγχου και περιόρισε το μισθολό-
γιο με πρόωρες αφυπηρετήσεις και μηδενική πληρωμή υπερω-

ριών . Ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στη συγχώνευση υπηρεσιών 
και συνεργασία με τον Δήμο Γερίου σε επίπεδο παροχής τεχνι-
κών, υγειονομικών και γραμματειακών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου 
ο προϋπολογισμός του Δήμου για το νέο έτος προβλέπει έσοδα 
€5.263.268, έξοδα €5.042.920 παρουσιάζοντας ένα πλεόνασμα 
της τάξεως €220.348.

Μέσα στον προϋπολογισμό, ιδιαίτερες αυξήσεις δίδονται στις 
υπηρεσίες που αφορούν την υγεία και καθαριότητα με αύξηση 
της τάσης στα 23,86% με συνολικό ποσό €35.867 και σε έργα τε-
χνικών υποδομών που αφορούν οδοστρώσεις και συντηρήσεις 
πεζοδρομίων με αύξηση 37,79% με συνολικό ποσό €113.000.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό αναπτύξεως του Δήμου, ιδιαί-
τερη θέση περιλαμβάνουν διάφορα έργα υποδομής, όπως εξω-
τερικά ιατρεία ύψους €2.960.000 και πάρκο επικελευστή Μιχάλη 
Ηρακλέους ύψους €365.000 . 

ΠΛΈΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Μεγάλη ομάδα πεζοπόρων όλων των ηλικιών 
πέρασαν από το Δήμο μας την Τρίτη 17 Νοεμ-
βρίου 2015 και παρέλαβαν χρηματική επιταγή 
για ενίσχυση του Ραδιομαραθωνίου 2015. Ο 
Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Α. Κυ-
πριανού καλωσορίζοντας τους πεζοπόρους 
του Ραδιομαραθώνιου 2015 ανέφερε: «Μέσα 
στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής προ-
σφοράς και μέσα στα πλαίσια της αγάπης, 
προσφοράς και αλληλεγγύης που πάντοτε 
διακρίνεται ο Δήμος μας, επιτρέψετέ μας όπως 
σας επιδώσουμε χρηματική εισφορά, η οποία 
θα σας βοηθήσει στην εκτέλεση των ευγενών 
καθηκόντων σας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
θεωρούμε ότι τα παιδιά με ειδικές ικανότητες 
χρειάζονται όχι μόνο την υλική στήριξη όλων 
μας, αλλά και ένα χαμόγελο, μία αγκαλιά και 
να τους αντιμετωπίζουμε ως ίσους στις τοπι-
κές μας κοινωνίες». Ο Δήμαρχος συγχάρηκε 
όλους τους συμμετέχοντες στο Ραδιομαραθώ-
νιο 2015, οι οποίοι αναλώνουν από τον προ-
σωπικό τους χρόνο για να στηρίζουν νεαρούς 
συμπολίτες μας, κυρίως παιδιά με ειδικές ικα-
νότητες.
Την επιταγή παρέλαβε ο Διευθυντής Διεύθυν-

σης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφερεια-
κής ΣΠΕ Λευκωσίας κ. Χρίστος Πιτταράς εκ 
μέρους της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπε-
ζας, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον 
Δήμαρχο για την ευγενή ενίσχυση του θεσμού 
του Ραδιομαραθώνιου 2015. Η Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα που φέτος είναι ο κύριος 
Χορηγός του Ραδιομαραθώνιου 2015, έχει σαν 
στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου και 
τη στήριξη των ανθρώπων με ειδικές ικανότη-
τες για ένα καλύτερο μέλλον. 
Η φωτογραφία από την παρουσία πεζοπόρων 
και την παράδοση της επιταγής από το Δήμαρ-
χο Λατσιών.
   

Επίσκεψη πεζοπόρων στο 
Δημαρχείο Λατσιών επ’ ευκαιρία 

του Ραδιομαραθώνιου 2015
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΏΝ 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΈΛΈΥΘΈΡΙΟ

Εκ μέρους του Δημάρχου και του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να 
σας ευχαριστήσουμε  θερμά όλους 
εσάς που στηρίζετε το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του Δήμου μας με τις διά-
φορες εισφορές σας. 
Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας, κα-
λούμαστε όλοι όπως ενισχύσουμε τα 
καλάθια αγάπης του Δήμου μας, είτε 

οικονομικά είτε με διάφορα προϊόντα. 
Η προσφορά σας στους συνδημότες 
μας, μέσω του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου, αδιαμφισβήτητα, είναι πολύτι-
μη, αφού με αυτό τον τρόπο μας δίνε-
τε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το 
γιορτινό τραπέζι των συνανθρώπων 
μας που έχουν ανάγκη. 
Η ανθρωπιά και η συμπαράστασή σας 
δηλώνεται έμπρακτα με κάθε ενέργειά 

σας. 
Σας ευχαριστούμε όλους και σας ευ-
χόμαστε από τα βάθη της καρδιάς 
μας, να΄στε πάντα καλά και ο Θεός 
μαζί σας. 

Χρίστος Πιτταράς 
Αντιδήμαρχος Λατσιών και Πρόεδρος 
Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας  

ΚΟΙΝΏΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΏΛΈΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΏΝ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΙΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ – 

ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ
Ο Δήμος μας, στις δύσκολες στιγμές που περνά ο 
τόπος μας λόγω της οικονομικής κρίσης, και μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λατσιών 
και με σεβασμό προς τους Δημότες του, η φετινή 
χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση θα περιοριστεί στις 
Λεωφόρους Γιάννη Κρανιδιώτη και Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. Έτσι ο Δήμος μας συμβάλλει στην εξοι-
κονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι δαπα-
νηρή και ρυπογόνος, που βλάπτει το περιβάλλον με 
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Η φωταγώγηση των δρόμων έστω και σε αυτό τον 
βαθμό είναι αρκετή για να λαμπρύνουν την μεγαλύ-
τερη γιορτή της Χριστιανοσύνης , τα Χριστούγεννα 
της Αγάπης.

To Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε πνεύμα συναίνεσης και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης, δεν επέβαλε αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και στους επαγγελμα-
τικούς φόρους και άδειες λειτουργίας. 
Προχώρησε επίσης στην παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις που εξοφλούν έγκαιρα τις υποχρεώσεις σχετικά με τον 
επαγγελματικό φόρο και την άδεια λειτουργίας τους, παρέχοντας έκπτωση 10% στις επιχειρήσεις που διευθετούσαν 
έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με αυτές τις φορολογίες τους.
Καλούνται οι Δημότες μας να τακτοποιήσουν τις φορολογίες τους στα ταμεία του Δήμου μας μέχρι και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2015 . Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται 10% επιβάρυνση.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) διοργάνωσε και φέτος διαγωνισμό αφί-
σας με θέμα την εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού.
Ο εν λόγω Οργανισμός αποσκοπεί μέσα από το διαγωνισμό αυτό (WFD Poster Contest) στην 
ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των παιδιών σε θέματα που στοχεύουν στην καταπολέ-
μηση της φτώχιας και την επίλυση του προβλήματος της πείνας από την οποία   εξακολουθεί να 
υποφέρει το 1/3 περίπου του πληθυσμού της γης.
Ο διαγωνισμός ήταν προαιρετικός και απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 5-17 ετών. Θέμα του 
φετινού διαγωνισμού ήταν «Social Protection and Agriculture: Breaking the Cycle of Rural 
Poverty».
 Το Γυμνάσιο Λατσιών πήρε μέρος στο διαγωνισμό με δύο έργα. Το έργο του μαθητή Κωνστα-
ντίνου Αναστάση της Β4 κρίθηκε ως αξιόλογο ανάμεσα σε 2.500 χιλιάδες συμμετοχές παγκο-
σμίως.

Διαγωνισμός FAO για μαθητές ηλικίας 5-17 ετών

ΑΝΈΓΈΡΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟΝ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ

Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση ανέγερσης νέων 
γκαράζ στο Συνοικισμό Αποστόλου Λουκά αναμένε-
ται όπως ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου 2016.

Συγκεκριμένα, 19 γκαράζ θα τοποθετηθούν σε 
αντικατάσταση παλαιών γκαράζ τα οποία είναι 
κατασκευασμένα με ευτελή υλικά κάτι που θα ανα-
βαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής στο 
Συνοικισμό Αποστόλου Λουκά.

Οι Τεχνικές Υπη-
ρεσίες του Δήμου 
μας αναμένουν 
την συνεργασία 
των δημοτών μας 
προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η 
υλοποίησή τους.

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητοί Δημότες
Ζητούμε την προσοχή και την κατανόηση σας σε απλά πράγματα 
για ένα πιο καθαρό περιβάλλον στο Δήμο μας:
1. Μην ρίχνετε σε άδεια οικόπεδα και ανοικτούς χώρους κλαδέ-
ματα ή άλλα άχρηστα, παρά μόνο στις ημερομηνίες που καθορί-
ζει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου μας. 
Εάν επιθυμείτε να πετάξετε οιαδήποτε άχρηστα αντικείμενα σε 
ημερομηνίες που δεν περισυλλέγει η Υπηρεσία μας, μπορείτε 
να καλείτε τις υπηρεσίες του Δήμου να τα περισυλλέξει, αφού 
προηγουμένως διευθετηθεί η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής, 
έναντι της ανάλογης χρέωσης που καλύπτει τα έξοδα του Δήμου. 
2. Φροντίστε να βάζετε σε σακουλάκι τα περιττώματα των σκύ-
λων σας, τα οποία να απορρίπτονται σε ειδικούς καλάθους που 
υπάρχουν σε διάφορα σημεία του Δήμου. Η μη τήρηση αυτής 
της οδηγίας δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγιεινής στο 
Δήμο.

3. Εάν έξω από το σπίτι σας υπάρχει σχάρα ομβρίων και έχει κα-
λυφθεί από διάφορα αντικείμενα που έχει παρασύρει η βροχή, 
καλό θα είναι όπως τα απομακρύνετε για να μπορεί η σχάρα να 
απορροφά τα νερά της βροχής.

Η υιοθέτηση των πιο πάνω οδηγιών θα επιλύσει πολλά προβλή-
ματα και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όλων μας.

   

ΈΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΈΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μικρές συμβουλές για μεγάλο αποτέλεσμα

Έχετε σκύλο, 
έχετε ευθύνες!

1. Είμαι κάτοικος του δήμου Λατσιών και κατέχω σκύλο, θα πρέπει να εξασφαλίσω οποια-
δήποτε άδεια;
Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι)/2002, κάθε ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει από μόνος 
του να δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι κατέχει σκύλο και να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια 
κατοχής σκύλου. Έντυπο Αίτησης για εξασφάλιση άδειας κατοχής σκύλου υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα Έντυπα». 
2. Τι πρέπει να κάμω για να εξασφαλίσω άδεια κατοχής του σκύλου μου;
Για να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου ένας ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να αποταθεί σε 
εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια μικροπομπό «microchip» στον 
σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει πιστοποιητικό σήμανσης και πιστοποιητικό υγείας του 
σκύλου. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τα προσκομίσει στον 
δήμο και αφού συμπληρώσει την σχετική αίτηση και καταβάλει τα δικαιώματα που προβλέ-
πονται από το νόμο, ο δήμος θα του εκδώσει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Τα δικαιώμα-
τα που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το νόμο που ισχύει σήμερα είναι €20.50. 
3. Ως ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας ενός ή περισσότερων σκύλων τι άλλο πρέπει να γνω-
ρίζω για την νομοθεσία που διέπει τους σκύλους; 

Γενικές πληροφορίες - επεξηγήσεις: 
Ιδιοκτήτης σκύλου: Σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του σκύλο, νοουμέ-
νου ότι είναι πάνω από 16 ετών και δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήματα που 
προβλέπονται στην Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμο Ν.46(Ι)/1994, όπως έχει 
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 
Σκύλος: Για τους σκοπούς του Περί Σκύλων Νόμου, σημαίνει κάθε σκύλο, κάθε φυλής και 
γένους ηλικίας άνω των τριών μηνών.
Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει: 
- να διατηρεί το σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που να διασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούνται για τη φυλή, γένος και βάρος του σκύλου, να είναι 
επαρκές και άνετο σε εμβαδό, ευήλιο και ευάερο. Οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου πρέπει 
να μην αντιβαίνουν τις διατάξεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμου. Το 
υποστατικό του σκύλου θα είναι κατά τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο ώστε ο σκύλος να μην 
μπορεί να δραπετεύσει ή να διαφύγει. 
- να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου διατηρεί τον σκύλο του, 
- να διατηρεί τον σκύλο του καθαρό και απαλλαγμένο από παράσιτα, 
- να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά (τροφή, νερό, στέγη κλπ.), 
- να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε από τη διατήρηση του σκύλου του να μην 
προκαλείται ενόχληση ή οχληρία στους περιοίκους, 
- να αναρτά έξω από την είσοδο της κατοικίας ή του υποστατικού όπου θα διατηρεί τον 

σκύλο του, πινακίδα με την προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος» 
- να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
τόπους. Κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας σκύλου όταν βγάζει σκύλο για περίπατο οφεί-
λει να τον κρατά δεμένο με λουρί, εκτός κι' αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή κυνηγιού 
ή περιοχή για άσκηση σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται να πλανάται σε δρόμους ή άλλους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους, εκτός των πιο πάνω χωρίς να τον κρατά δεμένο με λουρί ο 
ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του, συλλαμβάνεται και/ή διατίθεται όπως προνοεί ο νόμος. 
Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα έξοδα του δή-
μου και εξώδικο πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις του νόμου που έγιναν.
- να δηλώνει έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή επήλθε όσον αφορά την κατοχή του σκύλου του 
στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Έντυπο δήλωσης αλλαγής στην κατοχή σκύλου υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα έντυπα».
Άδεια κατοχής σκύλου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που προβλέπονται από τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο ή 
είναι κάτω των 16 ετών. 

Η άδεια κατοχής σκύλου λήγει ένα χρόνο μετά την έκδοση της και πρέπει να ανανεώνεται 
15 μέρες πριν τη λήξη της. Για την ανανέωση της χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
υγείας το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο και έχει πρόσφατη ημερομηνία. Η 

ΟΔΗΓΙΈΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΈΣ ΣΚΥΛΏΝ 
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x

xΣυναυλία-Αφιέρωμα στον αξέχαστο 
Δημήτρη Μητροπάνο.

“Ôï κατάστηµα Coffeebrands στα Λατσιά
Þñèå ãéá íá óáò ôáîéäÝøåé

óôïí êüóµï ôïõ καλού espresso”

 

 

ÁÑ×. ÌÁÊÁÑÉÏÕ 34, ËÁÔÓÉÁ
DELIVERY

ÓÔÉÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ
ËÁÔÓÉÙÍ, ÃÅÑÉÏÕ

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÄÁËÉÏÕ
07:30 Π.Μ - ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΈΚΔΡΟΜΗ ΝΈΏΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών διοργανώνει εκδρομή στα Λεύκαρα και στον 
Κάτω Δρύ, για νέους και νέες  του Δήμου μας, τη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 (εκκίνηση από το 
χώρο στάθμευσης  της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στις 09.00 
και επιστροφή στις 19.00). 
Κόστος Συμμετοχής €10.00 (Μεταφορά και γεύμα)
 Η εκδρομή θα περιλαμβάνει επίσκεψη και ξενάγηση στον Κάτω Δρύ (Jar Preserves, Αγροτικό Μου-
σείο, Μοναστήρι Αγίου Μηνά και Οινοποιείο Χριστούδια) 
και στα Λεύκαρα  Ναός του Μιχαήλ Αρχάγγελου, Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυρο-
χοΐας, Εκκλησία του Τίμιου Σταυρού)
Το πρόγραμμα, έντυπα συμμετοχής καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες θα  βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών www.latsia.
org και στο Facebook.  

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονκά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dsnlatsion@gmail.com μέχρι τις 10/01/2016 (θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας). Πλ: 99652388 / 99942465

ΔΙΗΜΈΡΟ ΝΈΏΝ
6-7 ΦΈΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΓΡΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Λατσιών διοργανώνει διήμερη εκδρομή 
στον Αγρό, για νέους και νέες του Δήμου 
μας ηλικίας 18-35 ετών, στις 6  και 7 Φε-
βρουαρίου 2016 

Κόστος Συμμε-
τοχής €40.00 
(Διαμονή στο 
Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο 
Ρόδον στον 
Αγρό, ημιδια-
τροφή και 
μεταφορά με 
λεωφορείο.)

Το πρόγραμμα, έντυπα συμμετοχής καθώς 
και περισσότερες πληροφορίες θα  βρί-
σκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 
Λατσιών www.latsia.org και στο Facebook.

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονκά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsnlatsion@
gmail.com μέχρι τις 23/01/2016 (θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας). 
Πλ: 99652388 / 99942465

ΒΟΥΛΗ ΝΈΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΈΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΏΝ 

SEPTEMBERFEST 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών συμμετείχε στο SEPTEMBERFEST που πραγματοποιήθηκε στην Αγλαντζιά στις 4-9 
Σεπτεμβρίου 2015. 
 Μαζί με τα υπόλοιπα Συμβούλια Νεολαίας της επαρχίας Λευκωσίας σε ειδικό περίπτερο νέοι των Δήμων ενημέρωναν το κοινό για διάφορα 
θέματα που απασχολούν τους νέους.Eπίσης μαζεύονταν υπογραφές για ψήφισμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ληφθούν άμεσα 
μέτρα για το Μεταναστευτικό Πρόβλημα. Στο φεστιβάλ συμμετείχε και νεανικό συγκροτήματα από το Δήμο μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών (ΔΣΝΔΛ) μέσα στα 
πλαίσια της προσπάθειας του για ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής 
των νέων στα κοινά ανακοινώνει τη σύσταση του θεσμού της Βουλής 
Νέων του ΔΣΝΔΛ δίνοντας με  αυτό  τον τρόπο το  βήμα έκφρασης 
στη νεολαία μας. Στόχος του θεσμού είναι η εξοικείωση των νέων με 
τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και η ανά-
δειξη του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Ο 
θεσμός φιλοδοξεί να προσφέρει στους νέους μας, εκτός από γνώση, 
βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρία για προ-
βληματισμό, διάλογο και συμμετοχή, έδαφος για συνεργασία. Οι συμ-
μετέχοντες στο θεσμό της Βουλής των Νέων θα συγκεντρώνονται σε 
τακτικές συνεδρίες (Σάββατο ή Κυριακή) στο Δημαρχείο, θα συζητούν 
και θα εισηγούνται προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, 
στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και σε άλλους αξιω-
ματούχους του κράτους και άλλους.  Επίσης στις συναντήσεις θα προ-
σκαλούνται αξιωματούχοι της πολιτείας μας, του Δήμου μας όπου θα 
μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις των νέων μας σε διάφορα θέμα-
τα - ζητήματα που απασχολούν όλους μας. Το θεσμό υποστηρίζουν οι 
Διευθύνσεις οι Συνδέσμοι Γονέων των Σχολείων του Δήμου Λατσιών.
Παιδοβουλή
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι μαθητές ηλικίας 9-12 χρονών 
Βουλή Εφήβων 
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι μαθητές ηλικίας 12-18 χρο-
νών. 
Βουλή Νέων 
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι νέοι 18-35 χρονών. 
Πέραν από τις βασικές συναντήσεις της Βουλής των Νέων θα δρουν 

παράλληλα δυο άλλες ομάδες όπου θα συζητούνται εξειδικευμένα θέ-
ματα. Η ομάδα των Νέων Επιστημόνων και η ομάδα των Νέων Επιχει-
ρηματιών. Στην πρώτη θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν πτυχίο 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και στη δεύτερη νέοι επιχειρηματίες που έχουν 
ή σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτόν το θεσμό θα πρέπει να υπο-
βάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 10/1/2016.
Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών και του Δή-
μου Λατσιών στους πιο κάτω συνδέσμους: www.latsia.org και www.
latsia.org.cy και στην σελίδα μας στο facebook: facebook.com/
NEOLAIALATSION/ και στο twitter.com/NEOLAIALATSION
Πλ. 99224780

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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Μαθητές δημοτικών μας σχολείων
  καταδίκασαν το ψευδοκράτος 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συναυλία αφιέρωμα στο με-
γάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιώργο Ζαμπέττα που έγινε 
στο Δημοτικό θέατρο Λατσιών την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 
2015. 
Ακούστηκαν τραγούδια που αγαπήθηκαν και συνεχίζουν 
να τραγουδιούνται από παλιούς και νέους . Τραγούδησαν 
οι καταξιωμένοι Κύπριοι τραγουδιστές Γιώργος Σταματά-
ρης, Χριστίνα Σαράντη, Μάριος Αλουπός και Έλενα Παπα-
παναγιώτου .
Το μουσικό σχήμα της Λαϊκής ορχήστρας του ΡΙΚ διεύθυνε 
ο μαέστρος Μάριος Μελετίου,  ο οποίος << ξεσήκωσε  >> 
τον κόσμο ώστε να συμμετάσχει τραγουδώντας και χειρο-
κροτώντας ρυθμικά και ασταμάτητα σε όλη την διάρκεια 
της συναυλίας. 
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Δημάρχου και του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λατσιών, ο Αντιδήμαρχος κ. Χρί-
στος Πιτταράς, ο οποίος ευχαρίστησε τους Χορηγούς και 
όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν για την επίτευξη 
της Εκδήλωσης.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε στον κ. 
Μάριο Μελετίου που ήταν ο εμπνευστής και ο βασικός δι-
οργανωτής της όλης βραδιάς, στο ΡΙΚ αλλά και σε όλους 
τους μουσικούς της ορχήστρας του ΡΙΚ οι οποίοι αφιλο-
κερδώς μας χάρισαν όμορφες μουσικές στιγμές.  Τελειώνο-
ντας, ο κ. Αντιδήμαρχος απεύθυνε σε όλους τους παρευρι-
σκομένους δημότες και μη, την ευαρέσκεια του Δημάρχου 
και του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη και την πα-

ρουσία τους, καθώς αυτοί προσέφεραν εισφορές αλλά και 
τρόφιμα προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.    

Τονίζεται ότι η συναυλία διοργανώθηκε από τον Δήμο Λα-
τσιών και το Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου Λατσιών με ελεύ-
θερη είσοδο για το κοινό,  που γέμισε το Δημοτικό θέα-
τρο Λατσιών. Αθρόα ήταν και η προσφορά του κόσμου σε 
τρόφιμα και εισφορές προς το κοινωνικό παντοπωλείο του 
Δήμου Λατσιών,  τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

 

Συναυλία αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη 
Γιώργο Ζαμπέττα 

Πέραν των 1500 ατόμων παρακολούθησαν την συναυλία στο Φαράγγι 
της Κακκαρίστρας στις 28 Σεπτεμβρίου 2015. Μια συναυλία με τον κατα-
ξιωμένο Έλληνα τραγουδιστή Δημήτρη Μπάση που απόλαυσε ο κόσμος 
υπό το φως της πανσέληνου  στο μοναδικό χώρο του φαραγγιού. Ακού-
στηκαν γνωστά τραγούδια μεγάλων μουσικοσυνθετών όπως του Μίκη 
Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, 
τραγούδια που ερμηνεύει ο Δημήτρης 
Μητροπάνος. Τον Δημήτρη Μπάση 
πλαισίωνε ο Κύπριος τραγουδιστής 
Δημήτρης Φανής, οι χορωδίες του 
Δήμου μας, Δημοτική και παιδική με 
πολυμελή ορχήστρα.
Την παιδική χορωδία διεύθυνε η κ. 
Μαίρη Στυλιανού Ρούσου και την 
Δημοτική Χορωδία ο κ. Φώτης 
Μουσουλίδης ο οποίος είχε και την 
μουσική επιμέλεια και την ενορχή-
στρωση. 
Χορηγοί της εκδήλωσης μας ήταν 
η Περιφερειακή Σ.Π.Ε Λευκωσίας 
και το ταξιδιωτικό γραφείο See 
You Travel. Χορηγοί επικοινωνίας 
το ΡΙΚ και LatsiaTV.

<<ΦΈΓΓΑΡΙ ΣΤΟ ΚΟΓΧΥΛΙ»

Συναυλία Δημήτρη Μπάση στο φαράγγι 
της Κακκαρίστρας
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Ο Δήμος Λατσιών στηρίζει 
τα σχολεία μας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του Δημάρχου Λατσιών κ. Πανα-
γιώτη Α. Κυπριανού με τις Διευ-
θύντριες και τους Διευθυντές του 
Λυκείου, Γυμνασίου, Δημοτικών 
σχολείων και Δημόσιων Νηπια-
γωγείων Λατσιών στα πλαίσια της 
έναρξης της νέας σχολικής χρο-
νιάς 2015-2016. Στην συνάντηση 
που έγινε στο Δημαρχείο στις 10 
Νοεμβρίου 2015, μέσα στα πλαί-
σια της πολιτικής του Δημάρχου 
Λατσιών για αλληλογνωριμία  και 
συζήτηση των προβλημάτων, για 
υποβολήεισηγήσεων και απόψε-
ων για την περαιτέρω συνεργασία 
των δυο φορέων, δηλαδή, Δήμου 
και σχολείων. Στην συνάντηση πα-
ρευρίσκονταν ο Δημοτικός Γραμ-
ματέας κ. Μιχάλης Σωκράτους 
και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυπριανός Φιλίππου, ο 
οποίος είναι και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας.

Ο Δήμαρχος Λατσιών καλωσορίζοντας τους Διευθυ-
ντές των σχολείων μας ευχήθηκε για μια νέα σχολική, 
παραγωγική και δημιουργική σχολική χρονιά χωρίς 
προβλήματα με στόχο το καλύτερο για τα παιδιά μας. Ο 
Δήμος Λατσιών είναι δίπλα στα σχολεία μας για θέματα 
καθαριότητας, συνεργασίας σε διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις δενδροφυτεύσεις, πάντα στα πλαίσια των 
οικονομικών δυνατοτήτων μας και σε μια συνεργασία η 

οποία θα αποφέρει την επίλυση προβλημάτων που αφο-
ρούν τα σχολεία μας. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με 
την Σχολική Εφορεία, με τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Από πλευράς τους οι Διευθύντριες και οι Διευθυντές 
των σχολείων εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον 
Δήμο Λατσιών για την συνεργασία και την σημαντική 
βοήθεια που έχουν και τόνισαν την ανάγκη στην συνέ-
χιση της στήριξης του Δήμου προς τα σχολεία. 
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων 
όπου εκφράστηκαν εισηγήσεις, απόψεις, προβληματι-
σμοί και συνεργασία σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις.

Το «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Αγωνίζομαι, Διεκδικώ» είναι μια 
ολόκληρη ζωή που έχει ρίζες στο παρελθόν και  πλοκάμια  

στο μέλλον…

Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015,  διοργανώθηκε με τεράστια 
επιτυχία στο Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Γ΄, Ημερίδα  Δράσης 
με θέμα: «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ , Διεκδικώ – Καταδίκη Ψευδο-
κράτους» . Η διεξαγωγή της Ημερίδας ήταν το επιστέγασμα 
δεκαπανθήμερου  που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας με  
αφετηρία  τον υπό έμφαση  στόχο του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού  «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ , Διεκδικώ » .
 Η Μέρα Δράσης περιλάμβανε πρόγραμμα δραστηριοτήτων κυ-
κλικής φοράς, το οποίο διήρκησε όλη την ημέρα. Τα τμήματα 
«έσπασαν» και δημιουργήθηκαν έξι ομάδες, που αποτελούνταν 
από παιδιά  των τάξεων Α΄- Γ΄και έξι ομάδες, που αποτελούνται 
από παιδιά  των τάξεων Δ΄- Στ΄.
 Είχαν όλοι και όλες την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηρι-
ότητες βιωματικού εργαστηρίου μέσα σε αντίσκηνο με θέμα τα 
πρώτα χρόνια της προσφυγιάς στους καταυλισμούς, να δημι-
ουργήσουν το Κάστρο της Κερύνειας με κουτιά που έφτιαξαν 
μόνοι τους,  να τραγουδήσουν αντικατοχικά  τραγούδια, να ζω-
γραφίσουν και να γράψουν συνθήματα  πάνω σε πανό.  Ακόμη 
να λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες με αφετηρία 
το ποιήμα του Κώστα Μόντη«Τουρκική Εισβολή ΙΙΙ» και να παί-
ξουν επιτραπέζια παιχνίδια  σχετικά με την Κατεχόμενη Γη μας 

και την Τουρκική Εισβολή. Επίσης είχαν την ευκαιρία να ακού-
σουν τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο 
, τον Δήμαρχο Κυθραίας κ. Κότσαπα και τον κοινοτάρχη Μύρ-
του  κ. Αθανασίου,  που τους μετέφεραν  τα βιώματα και τις 
εμπειρίες τους από τη ζωή στην Κύπρο πριν από το 1974, αλλά 
και από τους αγώνες που κάνουν για Επιστροφή. 
Η Ημέρα Δράσης ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από τα παιδιά της Στ΄τάξης και με συναυλία με αντικατοχικά 
τραγούδια από τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου. Εκ-
πρόσωποι του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου παρέδωσαν 
Ψήφισμα Καταδίκης του Ψευδοκράτους στον κ. Χρύσανθο Χρυ-
σανθή , προϊστάμενο υπηρεσίας αγνοουμένων και ανθρωπιστι-
κών θεμάτων, παρουσία του Δημάρχου Λατσιών κ.Παναγιώτη 
Κυπριανού και άλλων προσκεκλημένων.
Το Σχολείο, αυτή την ημέρα, γέμισε  κόσμο καθώς  γονείς, κη-
δεμόνες και προσκεκλημένοι/ες μπαινόβγαιναν, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.  Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους, 
που έδωσε την ευκαιρία στους μεγάλους να θυμηθούν και στους 
μικρόυς να γνωρίσουν και να μάθουν για τη Γη των Προγόνων 
τους. Όλοι πάντως έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και με 
έντονη την ανάγκη για συνεχή διεκδίκηση για απελευθέρωση 
και  επανένωση της πατρίδας μας με ειρηνικά μέσα και στη βάση 
της εφαρμογής των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
ανθρώπου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΈΙΟ ΛΑΤΣΙΏΝ Γ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΑΣΗΣ 
"Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ" 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΙΑΤΙΚΈΣ ΈΥΧΈΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 
κ. ΙΩΣΗΦ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Γιορτές χαράς, μας έρχονται. Ένας Σωτήρας γεννιέται και φέρνει στον κόσμο το Φως  και την Αλήθεια.
Γεννιέται  φτωχός χωρίς πλούτη και δόξες, ταπεινός και ασήμαντος, χωρίς μεγαλεία και ανέσεις, σ' αυτή την 
απλή γωνιά της Βηθλεέμ.  Και γίνεται στη συνέχεια ο Μεγάλος μας Δάσκαλος, ο Σωτήρας του κόσμου,  η 
πηγή της χαράς, η ελπίδα και η ανακούφιση των πονεμένων, το βάλσαμο των δυστυχισμένων, το ζωντανό 
παράδειγμα της απλότητας και της καλοσύνης. Αυτός,  που τονίζει με κάθε τρόπο την αξία της αγάπης και 
την ισότητα των ανθρώπων μπροστά στο Θεό.
Όμως και τούτα τα  Χριστούγεννα βρίσκουν χιλιάδες συνανθρώπων μας να υποφέρουν  λόγω της οικονο-
μικής κρίσης, της ανεργίας αλλά και  συνανθρώπων μας σε όλο τον πλανήτη  να  ζουν κάτω από το φόβο 
της τρομοκρατίας.
Μπροστά στη φάτνη του Νεογέννητου Χριστού ας προσευχηθούμε,  για ένα καλύτερο αύριο, ειρηνικό, 
πιο ανθρώπινο, πιο αισιόδοξο, πιο ασφαλή για  όλους.  Ας προσευχηθούμε τα μηνύματα της Γέννησης να 
αγγίξουν και να μαλακώσουν τις ανθρώπινες καρδιές!
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2016.
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ΓΡΑΦΕΙ: 
ΑΝΤΡΕΑ ΕΥΔΟΞΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

Ο πιο πετυχημένος θεσμός του Δήμου μας, το 
«Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Λατσιών άνοιξε και φέτος τις πύλες του 
για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους στα προγράμματά του. 
Το Ανοικτό Σχολείο λειτουργεί στις σχολικές εγκαταστάσεις των 
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, του Γυμνασίου Λατσιών και σε 
διάφορα κέντρα του Δήμου Λατσιών όπως είναι το Πολυδύναμο, 
το Καποδιστριακό και το Εργαστήρι Τέχνης. Ο θεσμός του «Ανοι-
κτού Σχολείου» δημιουργήθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα πλαίσια της Εκπαιδευτι-
κής Μεταρρύθμισης με στόχο την προώθηση της Δια Βίου Μάθη-
σης, η οποία είναι και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπως 
φαίνεται εκ του αποτελέσματος έχει τεράστια επιτυχία. 

Σκοπός του «Ανοικτού Σχολείου» είναι:

● Η αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως Κέντρων Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Δημιουργίας κατά τα απογεύματα και γενικά όταν 
δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του αναλυτικού προ-
γράμματος.

● Η ενεργοποίηση των μελών κάθε δήμου για 
συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και για 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

● Η ανάπτυξη του Πολιτισμικού και αθλητικού 
επιπέδου της κοινωνίας μας.

● Η παροχή της δυνατότητας σε οργανώσεις, 
σωματεία και πρότυπα που έχουν πνευματικές, 
καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες 
να προβάλουν το έργα τους στο ευρύ κοινό.

● Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Λα-
τσιών.

▶ Οι ώρες και μέρες διεξαγωγής των μαθημάτων θα βρίσκονται 
στο βιβλιαράκι του Ανοικτού Σχολείου στα γραφεία του Δήμου και 
στην ιστοσελίδα:  http://www.latsia.org.cy/default.asp?id=388
 
▶ Το κόστος συμμετοχής είναι €50 για ολόκληρη τη χρονιά.

 Φέτος στο Ανοικτό Σχολείο εμπλουτίσαμε το πρόγραμμά μας, με 
θέματα που σας ενδιαφέρουν όπως είναι οι Ζαχαροκατασκευές, 
Μαγειρική για παιδιά και το Belly Dance, προγράμματα που αγκα-
λιάσατε από την πρώτη στιγμή. Εκτός από το τα νέα προγράμ-
ματα και φέτος λειτούργησαν όλα τα υφιστάμενα προγράμματα 

μας Hip Hop, Latin, Patchwork, Skating, Tae Kwon Do, 
YOGA, Αγγειοπλαστική, Αγγλικά, Αγιογραφία, Αεροβική 
Γυμναστική, Αρμόνιο, Ζούμπα, Ζωγραφική, Ηλεκτρινικοί 
Υπολογιστές, Θέατρο, Ιταλικά, Καράτε, Κιθάρα, Λαϊκοί 
Παραδοσιακοί Χοροί, Μαγειρική, Μακιγιάζ, Μουσικό Ερ-
γαστήρι, Μπαλέτο, Ξιφασκία, Οινογνωσία, Παιχνίδια Σκέ-
ψης, Πιλάτες, Πλέξιμο, Ραπτική, Ρώσικα, Τέννις, Τοξοβο-
λία, Φιλαρμονική, Φωνητική, Φωτογραφία και Ψηφιδωτό.  

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Συντονίστρια 
του Ανοικτού Σχολείου κ. Άντρεα Ευδοξίου στο τηλέφωνο 
97752844

Ανοιχτό σχολείο Δήμου Λατσιών 
5 χρόνια ζωής και προσφοράς  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ 

Η Φιλαρμονική του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λατσιών ιδρύθηκε το 1993. Στόχος της δημιουργίας της φιλαρμονικής είναι η συμμετοχή της στις 
εκδηλώσεις του Δήμου μας (παρέλαση 25ης Μαρτίου, Περιφορά επιταφίου, Γιορτή παιδιού και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις). Αποτελείται από 
μαθητές όλων των επιπέδων των σχολείων του Δήμου μας . 
Από το 2014 η διδασκαλία των πνευστών οργάνων καθώς και η προετοιμασία των μελών της Φιλαρμονικής στα μουσικά προγράμματα που λαμ-
βάνει μέρος, γίνεται υπό την καθοδήγηση του μαέστρου κ. Ευθύμιου Παπαδόπουλου. 
Η φιλαρμονική του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λατσιών λαμβάνει μέρος σε πάρα πολλές εκδηλώσεις αφήνο-
ντας πολύ καλές εντυπώσεις . Τονίζεται ότι χωρίς την βοήθεια όλων των παιδιών που εργάζονται φιλότιμα 
και ευσυνείδητα η Φιλαρμονική δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. 
Οι πρόβες γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο Κωνσταντίνος Χρ. Καποδίστριας κάθε Σάββατο 9:00πμ μέχρι 
11:00πμ. Την ίδια μέρα και ώρα γίνονται και οι ακροάσεις για νέα μέλη. 
Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της Φιλαρμονικής και της ενσωμάτωσης νέων μελών σχολικής αλλά 
και μεγαλύτερης ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε: 
Ευθύμιος Παπαδόπουλος τηλ.99694731
Νίκος Κασάπης τηλ.97881151 

Το  Δημοτικό Σχολείο 
Λατσιών Α΄ κάνει την 

Υγιεινή Διατροφή βίωμα!
Η Υγιεινή  Διατροφή αποτελεί τη βάση για ισορροπημένη ζωή και 
τα παιδιά από μικρή ηλικία, είναι καλό, να μάθουν να τρέφονται 
σωστά. Αυτό το βίωμα, θέλησε το Δημοτικό Σχολείο Λατσιών A’ 
να προσφέρει στους μαθητές του και το έκανε πράξη, ορίζοντας 
την εβδομάδα 16-20 Νοεμβρίου 2015, ως Εβδομάδα Υγιεινής Δι-
ατροφής. 
Στόχος του σχολείου ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τα οφέλη της 
Υγιεινής Διατροφής και να αποκτήσουν τη συνήθεια να τρέφο-
νται με θρεπτικές και υγιεινές τροφές τόσο στο σχολείο, όσο και 
στο σπίτι. 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το θέμα αυτό στα 
πλαίσια του μαθήματος Αγωγή Υγείας.  Παράλληλα έγιναν  δια-
λέξεις προς τα παιδιά από τον  Επισκέπτη Υγείας του σχολείου κ.  
Χρυσόστομο Χρυσοστόμου, αλλά και με πιο ουσιαστικό τρόπο  
συμμετείχαν σε Βιωματικά Εργαστήρια με τον Διαιτολόγο/Δια-
τροφολόγο κ. Πάνο Πλατρίτη. Αποκορύφωμα των δραστηριο-
τήτων ήταν να έχουν τα παιδιά την εμπειρία ενός θρεπτικού και 
Υγιεινού Προγεύματος, να το δουν και να το γευτούν. 
Το Υγιεινό Πρόγευμα προσφέρθηκε δωρεάν, προς όλα τα παι-
διά, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, από το Σύνδεσμο Γονέων 
του σχολείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Διδακτικό 
Προσωπικό. Τα παιδιά είχαν την εμπειρία ενός πλούσιου μπουφέ 
που περιελάμβανε, ανάμεσα σε άλλα, αποξηραμένα και φρέσκα 
φρούτα, φρέσκα αναρή, τυρί, χαλούμι, γαλοπούλα, λαχανικά, 
μέλι, σπιτικές μαρμελάδες, φρυγανιές ολικής αλέσεως και γνήσιο 
χυμό πορτοκάλι. Τα παιδιά απόλαυσαν το πρόγευμα και απέκτη-
σαν άποψη για επιλογές μιας καλής διατροφής.
 Γιατί η σωστή διατροφή μαθαίνεται πριν γίνει τρόπος ζωής!

Επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Λατσιών 
στην Δημοτική  Βιβλιοθήκη 

Το βιβλίο είναι παράθυρο στο φώς, ειπώθηκε κατά καιρούς,  και είναι 
απόλυτα σωστό! Τα βιβλία μας ταξιδεύουν σε κόσμους μαγικούς και 
συναρπαστικούς.
Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στο μάθημα της Λογοτεχνίας, το τμή-
μα Γ’5 του Γυμνασίου Λατσιών κάναμε ένα μάθημα διαφορετικό κι συγ-
χρόνως συναρπαστικό. Mε τη συνοδεία της καθηγήτριας μας κυρίας  
Ελένης Λόρδου, στο πλαίσιο  καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, επι-
σκεφτήκαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Λατσιών όπου είχαμε 
την ευκαιρία να  γνωρίσουμε  και να κουβεντιάσουμε με την κύπρια 
συγγραφέα Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου.
 Για μας αλλά και για τους υπόλοιπους συμμαθητές μας ήταν μια ξεχω-
ριστή και μοναδική  εμπειρία, αφού μάθαμε πολλά πράγματα όχι μόνο 
για τη ζωή της αλλά και  για τον τρόπο που γράφει. Μας ταξίδεψε πολύ 
όμορφα στον κόσμο των βιβλίων της και συγχρόνως μάθαμε για τις 
διαφορές μεταξύ χρονογραφήματος, διηγήματος και μυθιστορήματος, 
αφού η κυρία Δαμιανού ασχολήθηκε και με τα τρία είδη.
 Όταν  τελείωσε η συνομιλία μαζί της  θέλαμε αμέσως να ξεφυλλίσουμε 
και να βυθιστούμε στις σελίδες των βιβλίων της. Ευχαριστούμε ιδιαι-
τέρως την κυρία Δαμιανού γι’ αυτό το μαγικό ταξίδι στον κόσμο των 
βιβλίων της και της ζωής της. 
Παναγιώτα Κελεπέσιη,Γ΄5 
Αγγελίνα Παναγή, Γ΄5 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΣΙΜΟΣ Μ ΚΑΖΑΜΙΑΣ MD, MSC.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 99877889

EMAIL: DRKAZAMIAS@GMAIL.COM

Κλιμακτήριος είναι η περίοδος που προηγείται της 
εμμηνόπαυσης και μπορεί να κρατήσει από 2 έως 10 
χρόνια και συνηθέστερα σε γυναίκες 45-55 ετών. 
Υπάρχουν διάφορα  σωματικά συμπτώματα τα οποία 
εμφανίζονται στην κλιμακτήριο, όπως: μεγάλη διάρ-
κεια περιόδου, μεγάλη απώλεια αίματος, μικροαιμο-
ραγίες, μείωση του κύκλου, αλλά και συμπτώματα 
που δε συνδέονται άμεσα με την περίοδο της γυναί-
κας, όπως: αγγειοκινητικές διαταραχές, διαταραχές 
νυχτερινού ύπνου, μυικοί πόνοι, φλεγμονές στις αρ-
θρώσεις κτλ.
Συμπτώματα και αλλαγές που επιφέρει η κλιμακτή-
ριος
Συχνά εμφανίζονται και συμπτώματα ψυχολογικής 
φύσεως, όπως, μελαγχολία, ευερεθιστότητα, έλλει-
ψη συγκέντρωσης κτλ. Πρόκειται λοιπόν για μία 
περίοδο στην οποία εμφανίζεται ένα μεγάλο εύρος 
συμπτωμάτων, ανάλογα βέβαια τον οργανισμό της 
γυναίκας και μπορεί να επιφέρει σημαντική αναστά-
τωση και δυσφορία στη ζωή της γυναίκας.
Αποδοχή της αλλαγής
Εννοείται βέβαια ότι δε βιώνουν όλες οι γυναίκες με 
τον ίδιο τρόπο αυτήν την περίοδο της ζωής τους. Εί-
ναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να αποδέχονται τις 
αλλαγές που σηματοδοτεί η κλιμακτήριος για τη ζωή 
και το σώμα τους και να μπορέσουν να τις αποδε-
χτούν και να τις καλωσορίσουν.
Στερεότυπα για τις μεσήλικες γυναίκες
Είναι πολύ φυσικό οι γυναίκες να δυσκολεύονται να 
αποδεχτούν αυτήν την καινούργια φάση στη ζωή 
τους όταν η έννοια της κλιμακτηρίου είναι φορτι-
σμένη στη συνείδηση των ανθρώπων με ένα σωρό 
αρνητικές εικόνες, όπως γυναίκες υστερικές και ανι-
κανοποίητες που είναι συνεχώς φορτισμένες. Πολλές 
φορές οι άνθρωποι σκέφτονται στερεοτυπικά, όταν 
για παράδειγμα δουν μία γυναίκα εκεί γύρω στα 50 
να είναι σε ένταση και βιάζονται αμέσως να το απο-
δώσουν στις ορμονικές αλλαγές που βιώνει. Αυτή 
λοιπόν είναι μία στερεοτυπική εικόνα που μπορεί να 
οφείλεται στην -αφελή- αντίληψη ότι η γυναίκα στην 
κλιμακτήριο είναι δυστυχής και υστεριάζουσα.
Κοινωνικές αντιλήψεις για την κλιμακτήριο
Κάτι άλλο που μπορεί επίσης να επικρατεί στην 
αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι οι 
γυναίκες στην κλιμακτήριο φαντάζονται όλα αυτά 
τα ενοχλητικά συμπτώματα ή τα βιώνουν πολύ πιο 
δραματικά απ” ότι στην πραγματικότητα είναι. Αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει στις γυναίκες ενοχή και πε-
ρισσότερο στις γυναίκες που βιώνουν πιο ενοχλητι-
κά συμπτώματα, αφού ο κόσμος τείνει να θεωρεί ότι 
«δεν είναι φυσιολογικό» οι γυναίκες να βιώνουν ιδι-
αίτερα ενοχλητικά συμπτώματα και όσο πιο «αθόρυ-
βα» βιώνουν αυτήν την περίοδο, τόσο πιο υγιείς είναι.
Οι παραπάνω είναι μερικές από τις αρνητικές αντι-
λήψεις που μπορεί να συνδέονται με την περίοδο της 
κλιμακτηρίου. Είναι όμως πραγματικές; Ή μάλλον, 
αυτό που έχει νόημα να αναρωτηθούμε, είναι: Μπο-
ρούν οι γυναίκες να βιώσουν αυτήν την περίοδο της 
ζωής τους -ψυχολογικά- ανώδυνα, ή ακόμα και να τη 
νοηματοδοτήσουν διαφορετικά; Η απάντηση είναι 
σαφώς θετική.

Κρίση ταυτότητας
Η γυναίκα, με την απώλεια της περιόδου της, χάνει 
και την αναπαραγωγική της ικανότητα. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της που 
την ακολουθούσε σε όλη της τη ζωή και αναγκάζεται 
να το αποχωριστεί. Αυτό είναι φυσιολογικό να οδη-
γήσει σε μία περίοδο πένθους. Η γυναίκα δεν πρέπει 
να απωθεί αυτό το αρνητικό συναίσθημα. Είναι ση-
μαντικό να αντέξει να το βιώσει και να το αποδεχτεί, 
ώστε να μπορέσει να καλωσορίσει τις αλλαγές στη 
ζωή της. Είναι υγιές λοιπόν να θλίβεται που χάνεται 
η λειτουργία της μήτρας της, αλλά ταυτόχρονα ση-
μαντικό να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό. 
Η γυναίκα δηλαδή είναι και μυαλό και ψυχή και καρ-
διά, είναι ένα ολόκληρο άτομο. Αν, παρόλα αυτά, η 
γυναίκα νιώθει κενή ή δυσκολεύεται υπερβολικά να 
το αποδεχτεί, αυτό είναι συναφές με την αντίληψη 
που έφερε για την ταυτότητα και το ρόλο της και προ 
εμμηνόπαυσης. Το πώς θα βιώσει λοιπόν αυτήν την 
περίοδο μία γυναίκα είναι απόλυτα συναφές με τη 
σχέση που είχε με τον εαυτό της προηγουμένως.

Καθοριστική η επικοινωνία με το σύντροφο
Η επικοινωνία της γυναίκας με το σύντροφό της 
είναι επίσης πολύ σημαντική. Σημαντικό βέβαια εί-
ναι να προϋπάρχει μία καλή σχέση, όπου η γυναίκα 
νιώθει την οικειότητα και την ασφάλεια να εκφράσει 
τις ανησυχίες της μπροστά σ” αυτές τις αλλαγές. Την 
ευθύνη για το χτίσιμο μιας τέτοιας σχέσης μοιράζεται 
βέβαια η γυναίκα με το σύντροφό της. Ο ρόλος του 
ίδιου, από την άλλη, είναι εξίσου ουσιώδης. Ο σύ-
ντροφος της γυναίκας πρέπει να διέπεται από κατα-
νόηση και να αφουγκράζεται τις ανάγκες του ανθρώ-
που που έχει δίπλα του. Να αποδέχεται τη σύντροφό 
του και να σταθεί και ο ίδιος με ψυχραιμία μπροστά 
σ” αυτή τη νέα φάση. Η λέξη «αποδοχή», νομίζω, εί-
ναι η πιο αντιπροσωπευτική για το τι πρέπει να χαρα-
κτηρίζει τη ζωή του ζευγαριού τη συγκεκριμένη περί-
οδο. Αν συμβάλλει και ο ίδιος στη θετική αυτοεικόνα 
της γυναίκας του, τότε και η ίδια θα φροντίσει τον 
εαυτό της και θα τον δει με κατανόηση.
Αλλαγές στη σεξουαλικότητα της γυναίκας
Είναι πολύ σύνηθες η εμφάνιση της εμμηνόπαυσης 
να οδηγήσει και σε αλλαγές στη σεξουαλική ζωή της 
γυναίκας, οι οποίες βέβαια οφείλονται και στις σω-
ματικές αλλαγές αυτής της περιόδου, όπως για παρά-
δειγμα στην ξηρότητα του κόλπου. Σε αυτό το κομ-
μάτι εμπλέκεται σημαντικά ο σύντροφος της. Είναι 
σημαντικό πώς ο ίδιος θα αντιδράσει στη μειωμένη 
ερωτική διάθεση που συνοδεύει την πρώτη φάση της 
κλιμακτηρίου τουλάχιστον. Κι εδώ είναι σημαντι-

κή η προηγούμενη επικοινωνία του ζευγαριού, αλλά 
και πώς βιώνει η ίδια η γυναίκα τις αλλαγές που της 
συμβαίνουν. Όσο πιο απενοχοποιημένα, ψύχραιμα, 
με αυτογνωσία και υγεία βιώνει η γυναίκα την εμμη-
νόπαυση, τόσο περισσότερο βοηθά και το σύντροφό 
της να τη συναισθανθεί.
Αποδοχή των αλλαγών και εξέλιξη
Συχνά, δυστυχώς, οι σύντροφοι ενοχοποιούνται και 
σαστίζουν μπροστά σ” αυτές τις αλλαγές. Ή μπορεί 
η γυναίκα να νιώσει ενοχές για τη μειωμένη της σε-
ξουαλική διάθεση και να εμφανίσει μια ψευδή υπερ-
σεξουαλική εικόνα ως άρνηση για τις αλλαγές που 
υφίσταται η ζωή της. Η εμμηνόπαυση λοιπόν μπορεί 
να είναι μία δοκιμασία για τη σχέση του ζευγαριού, 
μπορεί να είναι όμως και μια εξελικτική φάση στη ζωή 
της γυναίκας, την οποία αν κατανοήσουν οι σύντρο-
φοι από κοινού, πιθανόν να βγουν δυνατότεροι και η 
σχέση τους ανθεκτικότερη. Από την άλλη, είναι ου-
σιώδες οι γυναίκες να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας 
και να καλοδεχόμαστε το γεγονός ότι μεγαλώνουμε. 
Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις φάσεις της ζωής μας. 
Όταν έρχεται η πρώτη μας περίοδος, όταν κάνουμε 
πρώτη φορά έρωτα, όταν ολοκληρώνουμε τις σπου-
δές μας και μπαίνουμε στην αγορά εργασίας, όταν 
φεύγουμε από την πατρική μας οικογένεια, όταν βι-
ώνουμε ένα χωρισμό, όταν παντρευόμαστε, όταν γι-
νόμαστε μητέρες, όταν μπαίνουμε στην κλιμακτήριο. 
Όλοι οι παραπάνω είναι σημαντικοί σταθμοί στη ζωή 
μας και σηματοδοτούν πολλές αλλαγές.

Ζήστε συνειδητά
Τα συναισθήματα που μας γεννούν δεν μπορεί να 
είναι απόλυτα θετικά ή απόλυτα αρνητικά. Άλλοτε 
υπερισχύουν τα μεν κι άλλοτε τα δε. Συχνά νιώθου-
με αμφιθυμία, άγχος ή είμαστε μπερδεμένες κι αυτό 
είναι απόλυτα ανθρώπινο να συμβαίνει. Πρέπει κάθε 
φορά να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας κι αν 
αυτά είναι δυσάρεστα, να επιδιώκουμε την αλλαγή 
τους. Είναι σημαντικό να έχουμε μία ειλικρινή σχέση 
με τον εαυτό μας και να στοχεύουμε πάντα σε έναν 
ευχαριστιακό τρόπο ζωής.
Όσο καλύτερη σχέση έχουμε με τον εαυτό μας και 
όσο πιο συνειδητά ζούμε τη ζωή μας, τόσο λιγότερο 
κλονιζόμαστε από τα αρνητικά συναισθήματα που 
μπορεί να συνοδεύουν το γεγονός ότι μεγαλώνουμε. 
Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτρέπουμε στον εαυτό 
μας να μεγαλώνει, αλλά και να απολαμβάνουμε την 
κάθε περίοδο της ζωής μας.

Πηγή: Διαδίκτυο

Κλιμακτήριος & Εμμηνόπαυση: 
Ψυχολογία και Αντιμετώπιση



16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα  7.30μμ
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 
Είσοδος Ελεύθερη.

Λαμβάνουν μέρος με χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
η φιλαρμονική του ανοιχτού σχολείου Λατσιών, 
η παιδική χορωδία Λατσιών, η Δημοτική 
χορωδία Ιδαλίου, η κοινοτική χορωδία  
Κόρνου, η Βυζαντινή χορωδία 
Ένωσης Νέων Λατσιών  και η 
Δημοτική χορωδία Λατσιών.

Ας γιορτάσουμε 
μαζί τα 

Χριστούγεννα!
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
ΩΡΑ 09:00 πμ - 01:00μμ

Ο Δήμος Λατσιών, το Ανοιχτό σχολείο του δήμου Λατσιών  και η 
Κοινοτική Αστυνομία προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μία μοναδική 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο 
Λατσιών. 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η Φιλαρμονική του Ανοιχτού Σχολείου 
και η  Παιδική Χορωδία του Δήμου . Θα υπάρχουν διάφορα παιγνίδια 
από την Κοινοτική Αστυνομία και θα μπορούν  τα παιδιά να λαμβάνουν 
μέρος.  

Στο προαύλιο του Δημαρχείου θα στήσουν το δικό τους παζαράκι όλοι 
οι Σύνδεσμοι Γονέων  των Σχολείων των Λατσιών και οι Πρόσκοποι    
που θα μας προσφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές γλυκά, αλμυρά, ζεστά 
ροφήματα,  σιταροπούλα και κάστανα ! 

Πρόγραμμα: 

09:00-09:30 : Φιλαρμονική Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λατσιών 
09.30-10.30 : Παιδική θεατρική παράσταση «Πήτερ Παν» από το θέατρο 
Λέξη(Δωρεάν εισιτήρια θα υπάρχουν στην είσοδο του Θεάτρου) 
10:40-11:05 : Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία 
Δήμου Λατσιών. 
11:10-11:30 : Χοροί από το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λατσιών   
11:35-11:40 : Άφιξη του Άγιου Βασίλη με τη συνοδεία των ποδηλατών, 
μικρών και μεγάλων, του Cycling Club Latsia και του  Apollon Bicycle 
Club (Αναχώρηση ποδηλάτων από το Le Carre στις 10:50π.μ.) 
12:00-12:30 : Το Δημαρχείο θα ντυθεί στα λευκά, αφού σύμφωνα με το 
χαμηλό βαρομετρικό με ψυχρές αέριες μάζες που θα επικρατούν εκείνην 
την ώρα θα υπάρξει πυκνή χιονόπτωση!!!  

    

 

 

 


